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Lạng Sơn, ngày  20  tháng 4  năm 2021 

V/v chiêu sinh Lớp bồi dưỡng 

nghiệp vụ hộ tịch cho Công 

chức làm công tác hộ tịch  

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 
 

Ngày 16/4/2021, Sở Tư pháp nhận được Thông báo số 61/TB-CĐLMB ngày 

07/4/2021 của Trường Cao đẳng Luật Miền Bắc về việc chiêu sinh lớp bồi dưỡng 

nghiệp vụ hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch tại UBND cấp xã, cấp huyện. 

Thời gian dự kiến tổ chức từ ngày 10/5/2021 đến ngày 18/5/2021, tổ chức tại 

Trường Cao đẳng Luật Miền Bắc, đường Tố Hữu, xã Quyết Thắng, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (mỗi lớp 06 ngày, học phí 1.500.000 đồng) 

Sở Tư pháp đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Tư pháp và 

UBND cấp xã tiếp tục tiến hành rà soát, cử công chức làm công tác hộ tịch tại 

Phòng Tư pháp và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn chưa được cấp chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch tham gia Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch, nhằm bảo 

đảm 100% công  chức  làm công tác  hộ tịch trên địa bàn tỉnh đáp ứng tiêu chuẩn 

theo quy định của Luật Hộ tịch  

(Đăng ký trực tiếp với Trường Cao đẳng Luật Miền Bắc theo thông tin tại 

Thông báo 61/TB-CĐLMB, đồng thời gửi Sở Tư pháp để theo dõi). 

Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quan tâm, chỉ đạo thực hiện. 

(Gửi kèm Thông báo số 61/TB-CĐLMB ngày 07/4/2021 của Trường Cao 

đẳng Luật Miền Bắc )./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang tin điện tử của Sở; 
- Lưu: VT, HCTP&BTTP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

  
 

 

Nguyễn Thanh Sơn 
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